BREDDEUDVALGSMØDE
Dato:

onsdag d. 17. juni 2020

Sted:

MS Teams

Tid:

kl. 15.30 – 18.30

Deltagere: Charlotte Svarrer (CS)
Jannie Thomadsen (JT)
Lene van der Keur (LvdK)
Mogens Jensen (MJ)
Søren Jul Kristensen (SJK)
Anette Svejstrup (AS)

REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referatet er godkendt via ugemail 7.
3. Idrætter
a) Minianalyse af idrætterne (bilag 3a)
Baggrund: Idrætskontakterne i Parasport Danmark har lavet en
minianalyse af alle idrætterne i Parasport Danmark. I bilaget er der to
faneblade. Et med besvarelserne og et med nogle foreløbige konklusioner
herunder anbefaling til status for udvalget.
Indstilling: Idrætternes udvalgsstatus godkendes (udvalg,
idrætskoordinator og idrætskontakt). Øvrigt indhold drøftes.
BESLUTNING:
Idrætternes udvalgsstatus godkendes. Der er enkelte rettelser, bla. er
der kommet idrætskontaktperson på gymnastik og powerchairfootball.
MJ spørger ind til hvordan en idrætskoordinator udpeges. SJK svarer at
det er de enkelte klubber, der kan indstille, evt. kan indstillingen komme
fra BrU, hvis der er emner.
MJ gør opmærksom på at der er lidt forvirring i enkelte Idrætsudvalg,
omkring kontaktperson i BrU og idrætskontakt. CS foreslår at det
forklares i Håndbog for Idrætsudvalg, og AS nævner at det kan
specificeres i udsendelsen om Budget 2021 til Idrætsudvalg.
MJ foreslår, at det markeres i oversigten, hvis der foreligger
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samarbejdsaftaler med specialforbund.
OPFØLGNING:
SJK
b) IU Fodbold (bilag 3b)
Baggrund: IU Fodbold har afholdt landsmøde og fremsendt referat.
Indstilling: Referatet tages til efterretning.
BESLUTNING:
Referatet taget til efterretning.
c) IU Powerchair Football (bilag 3c)
Baggrund: IU Powerchair Football afholder Landsmøde lørdag den 27.
juni. MJ deltager.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
MJ deltager.
d) IU Hockey (bilag 3d)
Baggrund: IU Hockey afholder Landsmøde lørdag d. 15. august.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
MJ undersøger om han kan deltage.
e) Kørestolsdans (bilag 3e)
Baggrund: Kørestolsdans ser ud til at være i fremgang. Der er nu 6
medlemsklubber registreret med kørestolsdans, og Karina Frederiksen
har opfordret til, at der indkaldes til et landsmøde, hvor der så kan blive
valgt et idrætsudvalg.
Indstilling: Idrætskontakt (Gitte Olesen) har udarbejdet et notat med
status om kørestolsdans herunder antal klubber, antal aktive klubber,
evt. stævnevirksomhed etc..
BrU skal tage stilling til, hvad der skal ske ift. kørestolsdans.
BESLUTNING:
Medlemsforeningerne i Parasport Danmark indkaldes til et info-møde på
MS Teams. Her kan Gitte Olesen og MJ deltage og redegøre for
mulighederne. Samtidig kan klubberne få mulighed for at komme med
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idéer mm.
OPFØLGNING:
MJ
f) Møde med Idrætsudvalg (bilag 3f)
Baggrund: Repræsentanter fra IU Fodbold, Håndbold og Svømning har
afholdt møde med formand John Petersson, Charlotte Svarrer og Søren
Jul Kristensen. Mødet var indkaldt som følge af de frustrationer, som
kom til udtryk på landsmødet i fodbold i marts. Udvalgene uddybede
deres kritik af en række forhold i Parasport Danmark. Efterfølgende er
der lavet et referat. Det samlede indtryk var nok, at overskriften for
deres frustrationer var manglende opmærksomhed fra Parasport
Danmarks overordnede organer herunder administrationen.
Indstilling: Pkt. drøftes med henblik på videre initiativer. Det kan eks.
være:
-

-

-

Dialog med IU-håndbold og fodbold om at tage initiativ til et tættere
samarbejde med DHF og DBU herunder turneringsplanlægning
alternativt se på muligheder for at vi selv indkøber dette
Tilbyde hjælp til klubber til at sikre reel inklusion eks. et
inklusionsfyraftenskursus
Styrke kalender og resultatformidling
Hjælpe idrætterne ift. kommunikation herunder at hver idræt udpeger
en kommunikationsansvarlig, som tilbydes et webinar i
kommunikation. Det skal være en person, som ikke har 100 andre
opgaver
Stående udvalgsmedlemmer byder sig til ift. eks.
medaljeoverrækkelse ved FM
Idrætskontakten besøger et årligt stævne
Fuld udbetaling af skattefrie godtgørelser i “Coronaperioden”
Tøjpakke til fællestrænere
Økonomiansvarlige tilbydes et kursus/webinar

BESLUTNING:
Videre initiativer gennemgås og uddybes. Enkelte pkt. vil kunne indgå i
nyhedsmail til Idrætsudvalgene.
- Vedr. kurser i økonomi – dette tilbydes når nyt økonomisystem er taget
i brug. Desuden udarbejdes retningslinier for sponsorarbejde i de enkelte
idrætter.
- God idé med tøjpakke til trænere. Det er dog ikke ’bare’ lige at kreere
en tøjpakke. Der er bla. forskel fra idræt til idræt hvad der giver mening.
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Der arbejdes videre med muligheden for at skabe et koncept.
- Skattefrie godtgørelser i 1. halvår 2020 til trænere er vedtaget i BrU.
- Idrætskontaktens opgaver aftales med ledelsen, herunder deltagelse i
møder og stævner.
- Man er altid velkommen til at inviteret stående udvalgsmedlemmer til
FM og andre arrangementer.
- Kursus i kommunikation – der er tvivl om hvem der vil kunne tage den
opgave i de enkelte udvalg. Er der interesse kan Kommunikationsafdelingen godt lave et webinar.
- Kalender og resultatformidling er afhængig af det enkelte
Idrætsudvalg, men med idrætskontakten kan der skabes mere fokus på
dette.
- Et inklusionsfyraftenskursus vil der blive arbejdet videre med, såfremt
Idrætsudvalgene oplever at der er et behov for det.
Der tages initiativ til at afholde opfølgende møder med IU Fodbold og
Håndbold efter sommerferien. Her deltager CS, SJK og
idrætskontaktperson.
Opfølgning:
SJK
4. Økonomi
a) Budgetændringer
Baggrund: Bestyrelsen har som følge af Coronasituationen lavet en
række budgetændringer for 2020 og 2021. For breddeudvalgets område
betyder det, at budgettet for 2020 er reduceret med 200.000 kr. og at
bevillingen på 200.000 kr. til SOIF i 2020 er overført til 2021. Der er
fortsat afsat 100.000 kr. til en international håndboldturnering i Herning
til december og 50.000 kr. til en SO-temadag i efteråret.
Indstilling: Det vurderes, at breddeudvalgets udgifter i 2020 bliver
væsentligt reduceret grundet Corona og det deraf følgende lavere
aktivitetsniveau. Konkret er såvel skolefodboldturneringen og
sportsskolerne aflyst. Derfor indstilles til, at budgetændringerne tages til
efterretning.
BESLUTNING:
Budgetændringerne taget til efterretning.
b) Budgetopfølgning pr. 31. maj (bilag 4b)
Baggrund: Balance pr. 31. maj er modtaget.
Indstilling: Balance tages til efterretning.
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BESLUTNING:
Balance taget til efterretning.
c) Budget 2021
Baggrund: Idrætsudvalgene får sædvanligvis udsendt materiale vedr.
budget for det kommende år omkring 1. juli. Materialet returneres medio
oktober og behandles efterflg. af BrU. Endelige budgetudmeldinger til IU
plejer at være udsendt i 1. halvdel af december.
Indstilling: Procedure drøftes.
BESLUTNING:
Materiale udsendes primo juli, med deadline for Idrætsudvalgene medio
oktober. Derefter behandling i BrU som vanligt.
5. Fællestrænere
Baggrund: Parasport Danmarks fællestræneraftaler er opbygget med
skattefrigodtgørelser baseret på de planlagte aktiviteter. Der står flg. i den
skrivelse der udsendes sammen med aftalen:
’Træneraftalen og aflønningen tager udgangspunkt i den handlingsplan som
idrætsudvalget har vedlagt budgetansøgningen. Skulle én eller flere af
aktiviteterne bortfalde vil der kunne ske en justering af de skattefrie
godtgørelser.’
Med dette forår er der ikke blevet gennemført mange planlagte aktiviteter.
Det har selvfølgelig for nogle medført opgaver med at advisere atleter og
faciliteter om aflysninger.
Administrationen har kun modtaget få afregninger pt. og her iblandt fra en
træner, som skriver at han ikke har haft aktiviteter pga. corona. Udvalgets
træneransvarlig er kontaktet for at høre deres holdning, og her var det
klokkeklart, at de forventede at trænerne fik deres skattefrie godtgørelser.
Argumentationen er at situationen er uforskyldt og at der er planlagt ferie
efter de stævneplaner der var – og at opgaven i øvrigt ikke er godt ’lønnet’.
Administrationen har efterfølgende drøftet dette og er nået frem til et
forslag om at alle fællestrænere gøres opmærksom på, at de trods den
begrænsede aktivitet kan få udbetalt deres skattefrie godtgørelser for første
halvår af 2020.
Indstilling: BrU drøfter administrationens forslag.
BESLUTNING:
BrU har godkendt administrationens forslag.
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6. Repræsentantskabsmøde d. 29. august
Baggrund: Pga. Corona er Rep.mødet udskudt til afholdelse d. 29. august.
Indstilling: Mødet drøftes, herunder om vi skal pege på en afløser for
Merete.
BESLUTNING:
Der er lavet opslag på hjemmeside og FB vedr. ledig plads i BrU. Udvalgets
medlemmer overvejer mulige kandidater.
Opfølgning:
ASV
7. Strategispor – status på Rekrutteringsspor (bilag 7)
Baggrund: Den halvårlige evaluering er udarbejdet. Evalueringen skal
præsenteres for DIF senere i denne måned.
Indstilling: Evalueringen tages til efterretning.
BESLUTNING:
Evaluering taget til efterretning. LvdK deltager i mødet med DIF.
8. Ildsjæleprisen 2020
Baggrund: Vinderen af Ildsjæleprisen 2020 er udpeget og prisen
overrækkes i juni mnd. De nominerede har fået tilsendt mail om, at de er
indstillet.
Indstilling: Pkt. tages til efterretning.
BESLUTNING:
Punktet taget til efterretning.
9. Special Olympics temadag
Baggrund: Special Olympcis temadag er planlagt til afholdelse d. 12.
september. På mødet skal der bla. arbejdes med en opdatering af
strategiplan for Special Olympics (KISS).
Indstilling: Udsættelse af temadagen drøftes. Dels er Parasport Danmarks
repræsentantskabsmøde flyttet til d. 29. august og mange landsmøder
forventes også afholdt i sensommeren.
BESLUTNING:
Enighed om af temadagen skal flyttes. SJK og AS finder en dato i efteråret
og melder tidspunktet ud inden sommerferien.
Opfølgning:
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SJK/AS
10.

Special Olympics Idrætsfestival 2021/2022
Baggrund: Pga. covid-19 er stævnet udsat et år – til afholdelse i
weekenden 28.-30. maj 2021. Forberedelserne er restartet på et
møde i Frederikshavn d. 11. juni.
Indstilling og godkendelse af værtskommune for SOIF 2022.
Indstilling: Orientering tages til efterretning og SOIF 2022
godkendes.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning og værtskommune for SOIF 2022
godkendt. Værtskommune for 2022 forventes offentliggjort ultimo
juni.

11.

Sportsskoler
Baggrund: Pga. covid-10 er det blevet besluttet at aflyse
sommerens Sportskoler.
Indstilling: Orientering tages til efterretning.
BESLUTNING:
Orientering taget til efterretning.

12.

DM i rekruttering – finalen (bilag 12a og 12b)
Baggrund: BrU pegede på Svendborg Basketball Club som vinder af
DM i rekruttering 2020 og præmien blev overrakt i slutningen af
april.
Indstilling: Pkt. tages til efterretning.
BESLUTNING:
Punktet taget til efterretning.

13.

Nyt fra:
a.

b.

Bestyrelsen
LvdK orienterer om bestyrelsesmøde d. xxx.
Der skal vælges en ny til bestyrelsen på
Repræsentantskabsmødet i august.
Udviklingsudvalget
Der har ikke været afholdt møde.
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c.

Breddeudvalgets medlemmer
MJ oplyser at Sommerhøjskolen gennemføres.
Umiddelbart ser det ud til knap 90 deltagere. Pga. Covid19 er der ikke mulighed for besøg og der er en hel del
andre restriktioner.
LvdK deltager i DIF’s årsmøde lørdag d. 20. juni via
streaming.

d.

Administrationen
SJK orienterer om at der i øjeblikket tages
”Coronatemperatur” i vores klubber ved at lave
telefoninterview med 50 klubber. Samtidig hermed
henleder vi deres opmærksomhed på Kulturministeriets
Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til
sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen, og
tilbyder dem sparring til ideer til og udarbejdelse af
ansøgning.
SJK orienterer om, at der vil blive udfærdiget et oplæg til
drøftelse af BrU’s støttepolitik. Hvilke idrætter/hvilke
idrætsudøvere er der fokus på osv.

14.

Evt.
Enighed om at mødet d. 9. september afholdes som et fysisk møde i
Vejle med start kl. 14.00.

Kalenderen:
2020
29. juni-5. juli
29. august
9. september
4. november
15. december

Idræt for alle, Hou
Repræsentantskabsmøde, Kolding
BrU-møde, Vejle
BrU-møde, midt i landet
BrU-møde, Skype

2021
28. maj
28.-30. maj
24. aug. – 5. sept.
31. oktober

SO/HA konference, Frederikshavn
SOIF 2021, Frederikshavn
De Paralympiske Lege, Tokyo
Parasport Danmark 50 år

Parasport Danmark - Team Nord - Skottenborg 12-14, 8800 Viborg
www.parasport.dk - teamnord@parasport.dk - tlf. 51 59 72 72
CVR 44301318

